
PROPOZYCJA WIGILIJNA DLA FIRM 
 

 Zapraszamy do zorganizowania spotkania firmowego przy świątecznie nakrytym stole, w blasku 
kominka. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa w historycznych murach Folwarku Starej Winiarni.  
 Dokonamy wszelkich starań, aby ten wyjątkowy wieczór był niezapomniany dla Państwa oraz Gości, 
którzy spotkać się będą mogli w świątecznej atmosferze przy choince, w akompaniamencie kolęd… 
 

   

Menu I GRATIS:  Lampka wina lub kieliszek rozgrzewającej domowej MIODÓWKI na powitanie! 
Przystawka: Tatar ze śledzia z grzanką 
Zupa:  Tradycyjny barszcz czerwony z uszkami 
Danie główne:  Ryba w sosie śmietanowo-ziołowym w towarzystwie ziemniaków opiekanych na maśle 

czosnkowym oraz kapusty z grzybami 
Deser:  Domowa szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną 
Napoje zimne:  Woda źródlana z cytryną 
Napoje gorące:  Kawa, herbata 
Koszt:   75 zł / os. 

 

Menu II GRATIS:  Lampka wina lub kieliszek rozgrzewającej domowej MIODÓWKI na powitanie! 
Przystawka: Tatar z łososia podany z chrupiącym tostem 
Zupa:  Borowikowa z grzankami i świeżą pietruszką 
Danie główne:  Karp wigilijny serwowany z ziemniaczanym puree i kapustą z grochem 
Deser:  Jabłko pieczone nadziewane bakaliami 
Napoje zimne:  Woda źródlana z cytryną 
  Kompot z suszu 
Napoje gorące:  Kawa, herbata 
Koszt:   95 zł / os. 
 
 
W tym świątecznym czasie mamy dla Państwa dwie propozycje atrakcji, które mogą uświetnić ten wyjątkowy 
wieczór: 

 

WYSTĘP ZESPOŁU GÓRALSKIEGO 
Występ kapeli góralskiej wprowadzi miły regionalny akcent do spotkania.  
Nie zabraknie oczywiście pięknych kolęd oraz przygrywek na skrzypcach!  

Koszt występu - 500 zł  [czas trwania: około 2 godzin] 
 

DEGUSTACJA WIN  
Degustacja win świata prowadzona przez sommeliera, który wprowadzi Państwa w tajemniczy i intrygujący 

świat winiarstwa. Degustacja oparta o pięć gatunków win. 
Koszt degustacji - 50 zł / os.  [czas trwania: około 2 godziny] 

 
 
 

W te najpiękniejsze Święta cudownych życzeń moc, 
niechaj się wszystkie spełniają przy wigilijnym stole w wigilijną noc. 

 

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji przyjęcia, płatności 
oraz menu udzielamy mailowo biuro@folwarkstarawiniarnia.pl  

lub telefonicznie 506-140-446 (manager Agnieszka Komarzyńska) 

mailto:biuro@folwarkstarawiniarnia.pl

